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La numero 3 de Esperanto eliros 

DIMANĈO IO JULIO .

K ara  S in jo ro ,

M i ricevis la unuan  num eron de V ia 

gazeto « Esperanto » kaj m i dankas 

V in  kore. M i legis la numeron kun  

plezuro kaj granda intereso. M i deziras 

al V ia  entrepreno la plej bonan sukce

son.
V ia

L . Z A M E N H O F .

E S P E R A N T IS T A  FESTO
e n  B r a y - s u r - S e in e

La esperantistaj grupoj de Sens, Fontai- 
nehleau' kai Provms kunigis la dimancon 
28 majo en Bray-sur-Seine, por tie festi 
siajn unuajn sukcesojn en la batalado por
ia triumfo de Esperanto. .

P li ol sesdek esperantistoj respondis je 
I’alvoko de 1’komitatoj. Antaŭ la dekunua 
horo gaja tintado de tintiloj anoncas al
venon de 1’Provins’a gruno komforte lokita 
en veturilejo. En nubo de polvo kaj en a 
blindiga brileco de tro kompleza suno. Ia 
graciaj sinjorinoj kaj la placaj fraulinoj, 
tute griz-pud ritaj, desaltas malpeze sur a 
eron? Atendante la ceterajn grupojn, la 
r0ja  bando sin dissemas tra la herbejoj 
inter la lekantoj kaj la ranunkoloj. Vera 
festo de 1’naturo kaj de 1’printempo. I iuj 
ciuj helaj tualetoj, kiuj superas la kanojn 
kaj la altajn herbecajn vegetajojn, donas 
impreson de freŝeco kiu iomete ebrietigas.

Fine la  Sens'anoj aperas en ega veturilo 
sur kiu ondas Iau ventoblovo la stelo verda 
de I’esperantistaro. L a  prezentoj estas 
rapide faritaj kaj la plej granda koreco 
baldau naskigas kunigante la membrojn de

ld a  grupoj.
La Fontaibleau anoj trovigas en rende

vuejo kaj ĉirkaŭ la dekdua horo la sindo
nema honora prezidanto de 1’Provins a 
grupo Sro Subprefekto Adam alvenas por 
atesti sian interesigon al esperanta afero.

Oni sin nun okupas kontentigi apetitojn 
akrigitajn de kelkaj vojaĝaj horoj Sesdek- 
8es manĝilaroj ilin atendas en hotelo de 
I’Blanka Chevalo, kaj ba Mau en la cani- 
bre go aŭdiĝas la  agrabla muzikado de
forketoj forte movitaj.

Afablaj konversacioj farigas nature en
esperanto kun plej granda facileco. Sinjoroj 
Beaudoin, prezidanto, kaj Deshays, secre: 
tario de 1’Sens’a grupo (ambau profesoro! 
en la Liceo), same kiel Sro Procureur el 
la Gimnazio de Fontamebleau, kaj ankau 
multaj aliaj lertegas en la  uzado de tiu et

I lingvo. L a  ceteraj ne volas esti venkitaj 
kai baldaŭ la esperanta interparolado gene-

r aligas. .
Por doni ankoraŭ plian viglecon kaj

gajecon al tiu manĝo jam  tiel viva, la 
prezidanto de 1’Provins’a grupo, Sro Hugo, 
petas Sinjorinon Reddet ludi sur la forte
piano esperantan arion.

Akompanita per violono de Sro poisson, 
la 'bonega muzikantino majstre ludas la 
e^berantan Valson de Sro Lucien Bernot.

Sro Hugo, felica pri la sukceso de I festo, 
dankas esperante ciujn kiuj bonvolis kun
helpi al gia organizado, precipe la grupa
nojn de Sens, kiuj, en nombro de p i ol 
tridek, alveturis Iau alvoko de I komitato. 
Post kiam Sro Hugo arde toastis pri la 
sukceso de 1’esperanto kaj pri siaj amikoj 
de Provins, Sro Subprefekto Adam kaj fero

i Vernant, direktoro de 1’ĵurnalo Le Briard,
1 tiam Sro Deshays trinkas je la sano de 
1’sinjorinoj kai fraulinoj, sen kiuj la festo

I ne estus kompleta.
, Post tio farita, Sro Hugo preparas
novan muzikan interludon. . . . .

Du el la plej dannaj Provms aninoj, 
F ra tino j V ... kaj P ..., kantas placegan
esperantan kompozicion. « L a  lasta vetu-;
risto de 1’Sankt-Ootardo. » Iliaj vocoj 
estas vivplenaj kaj vibrantaj, la dirado 
perfekta kaj la aŭdantoi aŭskultas rave la 
helajn vokalkantojn de la  graciulino].
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Petegitaj de ciuj, tiuj ĉi fraŭlinoj mal ri
fu zas kanti, ĉiam en esperanto, Himnon al 
Zamenof. verkitan kaj kompoziciitan de 
Sro Desnays, kiu akompanas sur la forte
piano. De la unuaj taktoj, la andantoj 
povas admiri la talenton kune poezian kaj 
muzikan de l’kompoziciinto kiu kreis 
verkon plenan je harmonio kaj fortikeco. 
Oni sekvas la penson de 1’aŭtoro al 1’humila 
scienculo, kiu donis al ni esperanton, kaj 
ni sentas kun li profundan admiron por tiu 
viro kiu, duni pli ol kvardek jaroj, funde 
esploris la eŭropajn lingvojn celante eltiri 
tiun ŝategindan kvintesencon, kiu estas
esperanto.

Nenio povis plibone interpreti la 
de l ’Doeto, ol tiuj du junaj kaj ricaj

sentojn
ile Ipoeto, ol tiuj du junaj Kaj rica] vocoj, 
kiuj sin superis por lasi la  aŭdantaron sub 
la carino de placega kaj emociega impreso.

Post la manĝo, la gaja esperantista 
bando iras sur la bordon de la Seine por 
sin amuzi. Herbejo, najbara de 1’rivero, 
baldaŭ farigas kampara salono, kie helaj 
ekkrioj d istigas inter la tremfoliaj poploj.

Danie’al la komplezemo senfina de Sro 
Baudoin, tuj balo organizigas en libera 
aero. Estis unu el la plej agrablaj momen
toj de I'tago, kaj vere cio favoris la  feston.

Mole sin longigante inter du linioj de 
kanoj dispunktitaj de orfloraj iridoj, la 
dormanta Seine donas al la dancejo dece
con tre ŝatitam Tra la juna foliaro de 
1’poploj kaj de Italikoj, la sunradioj Huas 
dolce sur la gajajn parojn. Kiel tapiso,
densa tavolo cle herboj, kie lekantetoj kaj
ranunkoloj sajnas miri ke ili estas piedpre
mitaj de tiel placa kunularo.

Dum la senlaca muzikanto emetas sen 
interrompe la  vivegajn notojn tle 1'polkoj 
kaj de l’k vati riloj, la radiantaj gedancantoj 
turnas inter la ĝiboj kaj truoj de malglata 
tero —  interŝanĝante agrablajn parolo, n.

Farigas poste diversaj ludoj, ĉiam plenaj
ja  neelcerpebla gajeco, kaj kiam ciuj estas 
tre lacaj pro kurado kaj saltado, rondo sin 
formas ĉirkaŭ la okazaj artistoj, kiuj senla- 
cigos la ĉeestantaron................

Sed, cio havas finon, necese estas ke oni 
forlasu dancojn kaj kantojn.

Post kiam ili adiauis siajn amikojn, la 
esperantistoj de Provins reeniris la veturi
g o n  aŭ reprenis la bicikleton por reenruli 
al I’antikvaj remparoj kun Havaj levkojoj 
Kaj oni audis ankoraŭ en la verda kaj 
ridanta valo ile la Voulzie la galopadon de
tri ĉevaloj kiuj forte trenis la graciajn 
sinjorinojn, la  plaĉajn fra tino jn  kaj la  
grizpudntajn sinjorojn, kiuj gaje interparo
ladis pri la pasita festo. Kaj dum la sun9 , 
laca de siaj printempaj penoj, malaperis 
iom post iom en korizonto de soifanta ver
d a j ,  la grupo de Provins revenis, ne sen 
domaĝo, la malnovan urbon de I’ rozoj.

Tradukita el jurnalo Le Briard.

UNIVERSALA KONGRESO
EN BOULOGNE-SUR-MER

de la 5* Gis la 13a Augusto 1905 

O rg a n izo  de la B alo  kun

NACIAJ KOSTUMOJ

KAJ d e  la  koncertoj

Dum la i" Universala Kongreso de Esperanto,
kiu okazos proksiman Auguston sub la 
prezido de Dro L. Zamenhof, en Boulogne-
sur-Mer, estos organizataj vesperkunvenoj 

uj konsistos precipe el balo kaj Koncertoj. 
Rstas de nun necese prepari tiujn kunve

nojn por ke ili havu kiel eble .plej grandan 
sukceson. Ni ne dubas ke se ni atingas tiun 
celon, ni estos incitintaj la kuriozecon de la 
skeptikuloj kaj de la indiferentuloj kiuj nepre 
estos tiam esperantistigotaj. Tial, tiuj festoj 
devas esti zorge pripensataj kaj de longe 
organizataj.

BALO. — Lau la opinio de kelkaj Kongre
sontoj, ni pensis ke estus bone ke en la balo 
partoprenu multai fremduloj kun naciaj au 
regionaj vestajoj. Tiu balo estus tiel originala 
festo kiu elmontrus tute bone la diversecon 
de la nacioj reprezentataj en la Kongreso ; 
plie, icaj precipe, la interkompreno per Espe
ranto estus pli konstatebla kaj farus gravan
impreson sur la granda amaso da libertem
puloj kaj da turistoj kuij Ciujare vizitas 
Boulogne-sur-Mer dum Augusto. La balo

la gravecon de t iu  kunveno kaj ni ne scius tro 
insisti por Ke Kiel eble plej multaj el ili sKribu al 
ni post ne longe promesante alveni Kun naciaj, 
regionaj Kaj variaj Kostumoj. Ni estos tro danke
maj al Ciuj kiuj bonvolos audi nian alvokon.

KONCERTOJ. — Alia grava punkto pri festoj 
kongresaj estas tiu kiu celas la organizadon 
de la koncertoj. Eble okasos almenaŭ du 
koncertoj, nur esperantistaj kompreneble ; 
dai* ilia sukceso postulas ke la partoprenantoj 
estu diverslingvaj, por pruvi ke Esperanto 
estas same elparolata en Ciuj nacioj, ni petas 
«iujn kiuj povas kanti, deklami aii ludi muzi
kilon ke ili bonvolu :

1« Sendi al ni la tekstojn de la verkoj 
kiujn ili intencus prezenti;

2* Sciigi al ni kiujn tagojn lli nepre estos en 
Boulogne-sur-Mer.

La solvoj de tiuj demandoj tre helpus la 
formadon de niaj programoj. Multegaj estu la 
respondoj !

Ni esperas ke tiu ĉi alvoko nia estos audata 
en la esperantistaro kiu venos al Kongreso 
kaj ni sciigas ke ni dezirus ricevi, kiel' eble 
plej baldaŭ, la respondojn kiuj estos adresataj
al :

Sro Paul BOULET,

Vicsekretario de la Grupo Esperantista 

49, Strato Louis-Duflos

Boulogne-sur-Mer  (France)

O rgan izo  de  logado

La Kongresanoj kiuj deziras esti certaj pri 
konvena logado kaj loĝi apud la Kongresejo 
devas nun lui Cambrojn. Pri tio la speciala 
Komisiitaro faras kun la luigantoj kontrakton 
skribatan je la nomo dela Kongresanoj.

Tiuj Kongresanoj devas tuj :
I. Sendi al ni almenaŭ tri frankojn po Ciu 

tago.
II. Sciigi la datojn de alveno kaj de foriro.
III. Sciigi siajn apartajn dezirojn kiujn oni 

klopodos plenumi.
Tiuj kiuj povas pagi 4 aii 5 fr. po (Mu tago 

havos nature proporcian Cambron. — Sed, 
por faciligi bonan elekton, oni bonvolu mendi 
autaŭ fino cle Junio.

Sin turni pri tio al : Fraulino PANNEVIN, 
73, rue des Vieillards, Boulogne-sur-Mer.

aii : Sinjoro BRUNET, 5, rue du Bras-d’Or.

O rgan izo  de eksk u rso  en anglolandon

Tiuj kiuj volas viziti esperantistajn have* 
nojn anglajn kaj havi rabaton devas tuj 
sciigi tion, Car Vojata Societo proponas 
organizi specialan vaporŝipon kiu foriros 
la IO8" de Augusto el Boulogne por viziti 
Folkestone, Dover, Deal, kaj reveni per franca 
haveno Calais

Eble la ekskurso daiiros 2 tagojn sed grava 
afero estas tuj lui Sipon. Por tio oni devas 
koni nombron da alirantoj.

Sin turni kiel eble plej rapide al : LES 
VO^AGES MODERNIS, I, rue de 1'Echelle, 
Paris. (lf).

aii : GRUPO ESPERANTISTA DE BOULO- 
GNE-S/MER.

devas do esti fruktoplena propagandilo Ni 
estas certaj ke Ciuj gekongresontoj komprenos

I N T E R N A C I A  L I G O
E s p e r a n t i s t a

( S e k v o )

Gajnos eble strange, ke, en propaganda. 
gazeto, oni kredis bona rakonti tiujn du 
malfeliĉajn provojn. Sed, cu la novaj 
adeptoj de nia lingvo ne devas koni la pas
in ta j^ ,  cu ili ne devas scii la mallertajn 
antaŭajn pasojn, cu ilin sciante ili ne pli 
facile evitos la rekomencon de tiaj senpros- 
peraj agadoj ?

Kiel iam skribis nia amiko S0 Tli. Cart, 
oni ne devas dum la batalado esplori sian 
pafilon. Se oni havas bonan armilon en 
manoj, oni devas ĝin uzi, kaj nur kiam la 
fina venko estos alveninta oni provos 
ekzameni cu la batalilo estas plibonigebla 
aŭ pliboniginta.

Estos do utile porla novaj Esperantistoj, 
ekscii kian rektan malutilon povas alporti 
al nia entrepreno vana disputado pri aeta-

A v izo

Okaze de la estonta kongreso, multaj Espe
rantistoj versajne pasos tra Parizo, Cu irante 
al Boulogne, Cu revenante. La Grupo Pariza 
tre goje kaj kore ilin akceptos ; kaj ĝi estas 
preta por ilin helpi pri serCado de oportuna 
momenta loĝejo aii pri Ciaj aliaj bezonajoj.

Sin turni al la sekretario :
S° V. C h a u sseg ro s , 3, place Jussieu, Paris.

loj negravaj de la lingvo ; kaj ankaŭ la 
kongresanoj povus profiti tiun historian 
lecionon por la bono de la afero.

*
• *

Nun venas la demando : « Kion ni devos 
fari dum la proksima kongreso ? »

Cu Ligo estas ebla aŭ, se ĝ i estas ebla, 
cu ĝi estos oportuna ?

Kian rolon ĝi devas preni sur sin ? Kiu 
ĝin regados ? ke.

La antaŭaj malsukcesoj pruvas nedispu
teble, ke reformo de la lingvo estas dan- 
ĝera paso ; kaj la konstanta kreskado de 
nia afero, de I tempo kiam cesis la dispu
toj pri sangadoj, pruvas sen ia dubeto, ke 
ni devas daŭrigi laŭ tiu bona vojo kaj 
propagandi la lingvon tian, kia ĝ i estas.

Ciuj esperantistoj estas unuanimaj pri 
tiu punkto, kaj mi ci-tie ripetas nur deci
don universale akceptitan.

Sed, ne nur ni ne volas nun eĉ ŝanĝi unu 
komon en nia lingvo, sed plie nfvolas 
firmigi, certigi gian unuformecon en la 
tuta mondo kaj ĝian staremon.

Tial ni nun ne bezonas reformeman sed 
male konservativan Ligon aŭ Komitaton 

Pri tio ciuj ankaŭ konsentas kaj jam de 
longe kelkaj amikoj, kiel ekzemple S0 Pro 
Aymonier el Grenoble, proponis fondon de 
ia autoritataj konservativa, leĝodonanta 
Akademio.

Nun kiamaniere povos estis efektivigita 
tiu akademio aŭ Centra Komitato. Laŭ 
mia persona opinio ĝ i povas nur ekzisti 
post fondo de internacia Ligo de Esperan
tistoj kaj esperantistaj Societoj. Komitato 
sen Ligo estus kapo sen korpo, generalo 
sen armeo, leĝdonanta parlamento sen 
popolo obeonta tiujn leĝojn. Devas do 
nepre ekzisti ia Ligo, kies anoj promesos, 
ke ili obeos la decidojn de la Komitato.

Por pruvi la neeblecon de la fondo de 
tiu Ligo, oni pretendas ke la unua kon
greso ne havas sufican aŭtoritaton. Jes, 
tio estus ĝusta se la unua Kongreso volus 
tuj fondi vere la Ligon kaj ĝian regularon. 
Tre certe la kongresanoj ne povos detale 

: aranĝi la aferon, kaj tiu kontraŭdiro kon- 
; traŭ fondo tuja de Ligo, ankaŭ valoras
I kontraŭ tuja fondo de simpla komitato 

lingva sen Ligo.
Nune la sperto do la antaŭaj provoj 

montras ke detala regularo proponita 
povus esti kaŭzo de gravaj disputoj kaj

malsukceso. Due,A t • . •
certe kondukus nin 
ciuj, kiuj ofte ceestis ĉe internaciaj kongre
soj scias ke tia vasta anaro tute ne povas 
alveni al ia difinita konkludo pri detalajoj.

Cetere la kongresanoj ne havos sufican 
aŭtoritaton. E ĉ se ciuj nun ekzistantaj 
Societoj sendus unu reprezentanton rajti
gitan, ili tute ne povus difini antaŭe la 
rolon kaj la devon de tiu reprezentanto, 
ĉar neniu scios antaŭe, kion oni diros, 
kion oni decidos aŭ povos decidi. Estus do 
necese, ke ciuj reprezentantoj estus tre 
spertaj Esperantistoj por ke ili povu bone 
jugi ; kaj tio ne okazos. Ne la plej lertaj 
sed la plej ric&j Esperantistoj ĉeestos la 
Kongreson ; kaj Ta rezultato de la vocdo
nado estus nur simpla esprimo de tiuj 
kiuj havis sufican tempon Kaj monon por 
veturi ĝis Boulogne-sur-Mer.

Konsekvence mi firme opinias, ke tiu 
unua kongreso povas nur voĉdoni pri ia 
simpla principa decido, pri decido tiel 
evidente justa kaj prava ke ĝia universala 
akcepto estos neduba.

Laŭ tiu principo, la nunaj Societoj, 
jiost la kongreso, unuiĝos en Ligo kaj 
>rovizora komitato preparos planon deta- 
an pri la organizacio de tiuj Ligo kaj 

Komitato.
Laŭ tiu plano, laŭ difinita voĉdona 

maniero, la unuiĝintaj Societoj povos poste 
starigi definitive kai firme dum dua Kon
greso la definitivan Komitaton.

E

*
♦ ¥

Restas do nur esplorota kia devas esti 
tiu principa decido.

La rolo de la Ligo povas esti lingva 
aŭ propaganda.

Ciuj konsentas pri la lingva, konserva
tiva, gardanta rolo ; sed kelkaj opinias ke,



E S P E R A N T O  *

krom tiu lingva rolo, la Ligo tute ne devas 
havi alian aŭtoritaton.

Tia ne estas mia persona opinio.
Tre certe mi estas fervora partiano de la 

sendependeco de ciuj societoj ; mi ĉiam 
fervore eĉ energie defendis tiun sendepen
decon por kiu mi eĉ bataladis. Mi ciam 
proklamis kaj proklamas ke propagando en 
ciu lando devas esti farata de nacia societo, 
en ĉiu urbo de loka grupo ; ke tiuj naciaj 
Societoj aii lokaj Grupoj devas esti kiel 
eble plej sendependaj ĉar nur la enlanduloj 
ŭuste scias, kion oni devas fari en la lando, 
kie ili loĝas.

Same por la lernolibroj. Dum kelkaj 
pretendis, ke plej bone estus se oni simple 
tradukus en ĉiujn lingvojn iajn bonajn 
naciajn (ekzemple francajn) lernolibrojn 
kaj vortarojn, mi kontraŭe pretendis, fre 
por ĉiu lingvo la lernolibroj devas esti 
speciale verkitaj de homoj, kiuj parolas 
tiun lingvon de sia naskigo. Anglaj, hispa
naj lernolibroj devas esti verkitaj kaj presi; 
taj de Angloj, Hispanoj. Kaj mi, lai) miaj 
tutaj fortoj, helpis al la efektivigo de tiu 
ideo.

Sed, fervora partiano de nacia kaj loka 
sendependeco por naciaj kai lokaj propa-

f andoj, mi tamen opinias ke internacia I 
unheiqado estos necesa por internacia i 

agado.
* *

Ju pli nia lingvo disvastigas, des pli 
internacia farigas nia afero. Por kio povas 
utili la lernado de la lingvo, se samtempe 
ni ne faciligas la internaciajn interrilatojn, 
dutage  nuntempe farigas grandaj interna
ciaj kunvenoj. Kvankam tiuj kunvenoj, 
kompreneble, okazas en ia difinita loko, 
tamen ili ne estas lokaj okazintajoj, sed 
internaciaj.

En tiaj okazoj, internacia propagando 
estas nepre necesa; kaj por klarigi kaj 
precizigi mian penson, mi donas ekzem
plon :

Lastjare estis en Saint-Louis (Ameriko)
vasta internacia ekspozicio* La Grupo 
Pariza organizis en Saint-Louis esperan
tan ekspozicion. Por tio gi alvokis helpon
de ĉiuj esperantistoj. Kelkaj societoj afable 
respondis kaj efike kunhelpis; multaj 
silentis. La tutan elspezon pagis la Grupo 
Pariza kaj gi eĉ ne povis trovi unu  Espe
rantiston en Ameriko, kiu alportus helpon. 
Konsekvence, post multaj klopodoj, elspezo 
da pli ol 2.000 frankoj, gi nur ricevis mora
lan kontentigon sub formo de argenta 
medalo, sed la vera celo ne estas trafita, la 
vera celo, nome la propagando internacia, 
tutmonda en tiu tutmonda kunvenejo, ne 
estas kontentige atingita. Kio okazus se 
kontraŭe ekzistus ia internacia potenca 
Ligo ? Se, ne la izola Grupo Pariza, sed la 
internacia Ligo organizus tian elmontron ? 
Tiam ĉiuj fortike kunlaborus, tiam la fortoj
kolektitaj de ĉiuj flankoj konverĝus al tiu 
sola tra fo ta j, kaj la rezultato estus ver
sajne dekoble pli profita, 

llodiaŭ ankoraŭ estas en Lieĝo * (Bel-
glando) unu universala ekspozicio. Cu tio 
ne estas ankaŭ favora okazo ? Cu ekzistas 
tie la  esperanta ekspozicio? Mi nenion audis 
pri tio. En Lieĝo tamen ekzistas Grupo 
Esperantista sed versajne gi ne estas sufiĉe 
forta aŭ riĉa por organizi tian elmontron ; 
kaj aliaj grupoj esperantistaj ne kuragis 
fari tian ekspozicion, timante ke ili mal
kontentigos la Lieĝanoin, ŝajnante fari 
konkurencon t Jen kial mi opinias ke 
flanke de la lingva demando, la Ligo povos 
ankoraŭ utili por internacia propagando en 
internaciaj okazoj kaj nur en tiaj okazoj.

C a r l o  BO U RLET .

Kiel sekvo de tiu interesa studo de la ĝls- 
nunaj provoj de Internacia Ligo Esperantista, 
ni donos en la venonta n-ro de Esperanto la

diversajn projektojn prezentotajn pri tiu temo 
en la Bulonja Kongreso, t. e. projektojn de 
S0 Deligny, tiu de Dr* Zamenhof mem, tiu de 
la Grupo Pariza, kaj tiu de la Komitato de 
la Societii francaise pour la propagation de 
1’Esperanto.

Noto de la Red.
*) Lieĝo : Llige, Lulk, Lŭttich.

O N I P O V A S  A Ĝ E T I L A  G A ZET O N

en ĉiuj stacidomoj francaj kaj svisaj

VOLAPUKO

Oni parolas ofte pri la mortinta vola
puko, sed la plimulto scias pri gi tion 
solan, ke gi estis strangajo preskaŭ neelpa- 
rolebla. Mi opinias ke utilos al esperantis
toj koni pli precize tiun faman antaŭulon 
de esperanto.

Jen do estas kelkaj informoj pri tiu 
lingvo, kiun kreis en jaro 1880 la pastro 
Schleyer.

Elparolado
a =  £ franca, ekzemple fŭgik «kapabla» 
e =  tch » » cog « serco»
e „=  e » « f e i  « rampo »
jj =  ch » » jiifon a krei »
O =  eu » » Bornan o Bohemujo »
ii =  ai » » ŭb « super»
x =  x » » xab' a hakilo »
y =  y » » yel « jaro » 
z — ts » » zadik « mola »

L a  ceteraj literoj a, 6 , cl, f, g, h, i, k, i, 
m , n, o, p, r, s, t, u , v, havas nenion 
rimarkindan por esperantistoj.

Artikoloj
el =  l a ; un  =  (unu) ; sed oni uzas ilin 

nur en okazo de nepra neceseco.

Nomoj
La  nomoj en volapuko sin deklinacias 

laŭ kvar kvazoj :

Unu nombro : soi « la sinjoro »
sola « de la sinjoro » 
sole « al la sinjoro » 
soli « la sinjoron » 

Multenombro : sois « la sinjoroj »
solas « de la sinjoroj » 
sOles « al la sinjoroj » 
solis « la. sinjorojn » 

dn i ricevas la inan formon antaŭmetante 
la prefikson j i  : de son « filo «.venas jison 
« filino ».

Adjektivoj
La adjektivoj finigas en ik kaj sin lokas 

ĉiam post la nomo. Ili neniel sangigas, 
ekz. : gletik a granda, grandan, grandaj, 
grandajn », guclik « bona,... »

Gradoj : gudikum ka « pli bona ol »
gudikan « la plej bona» 
vemo gudik « tre bona »

Numeraloj
bal I mal 6 balsebal 11

tel 2 vel 7 teis 20
kii 3 joi 8 tuni 100
foi 4 ziii 9 mil 1.000
lui 5 hais IO babon 1.000.000 

Kaj ankaŭ :

telid « dua » telido « due »
telik « duobla » telil « duona »
teina i'dufoje » telon a duobligi»

Pronomoj
at « tiu ĉ i » et « tiu »
it <. meni » ot a sama »
ut o tiu... (kiu)» votik « alia »
kim, jikim « kili ? » kis a kio ? »
kiom « kia ? » kei « kiu » 

k. t. p. La personaj pronomoj sin dekli
nacias Kiel nomoj, ekzemple : ob « mi », 
oba « de mi », obe « al mi », obi u min ».

Jen ili estas:
ob « mi » obs a n i »
ol « ci, Vi » ois « vi »
oni a li » onis « ili »
ol « si » ok a si »
os « tfi » on « oni »

ili
La posesivaj prenas la finon adjektivan 
: obik » mia ».

V e rb o j

Unue ĉiu tempounuo sin konjugacias 
laŭ ĉiuj personoj alprenante la personajn 
pronomojn tiamaniere :

lOfob 
lOfol 
lOfom 
lOfobs 

• lOfols 
lOfoms « ili amas »

La tempoformoj estas en nombro de ses:

« nu amas »
« ci, vi amas » 
« li amas »
« ni amas »
« vi amas »

lOfob
ŭlOfob
elOfob
ilOfob
olOfob
ulOfob

« nu amas »
« mi estas aminta » 
« mi amis »
« mi estis aminta » 
« mi amos »
« mi estos aminta »

Imperativo : 
Deva modo : 
Infinitivo : 
Participo :

. Ok estas la modoj, kaj ĉia modo ricevos 
la ses tempoformojn :

lofob
Subjunktivo : lOfob-la 
Kondicionalo: lOfobOv 
Dezira modo : lOfobOs

lOfobOd 
lOfobOz
lofon 
lofol

Sep estas la formoj de la verboj :

Aktivo : lOfob 
Pasivo : palOfob 
Daŭra fornio: ailŭfob
Resenda formo: lOfobok 
Reciproka formo: lofobs okis 
Nepersona formo : nifos

Ĉia verba fornio ricevas ĉiajn modojn 
kaj tempojn. Oni kalkulu : 7 formoj 
8 modoj x  6 tempoj =  336 formoj, ne kal
kulante l.'almeton de naŭ personaj lmigoj

« mi amas »
« (ke) mi amu »
« mi amus »
« se mi amus ! »
« mi amu »
« mi devas ami » 
« ami n 
« amanta »

« mi amas »
« mi estas amata » 
« mi amadas »
« mi min amas »
« ni amas rcciproke »
« negas »

Tiu volapuka verbo estas preskaŭ tiel 
kie' 

kaj
diversaj formoj diferencas unu de la alia.

malsimpla kiel tiu de la antikva greka
ililingvo mem, kaj oni vidas kiel malmulte la

Vortformado
germani- 
gla ; oni

prenis ankau vortojn el ia iranca, hispana 
liaj itala. Sed pro kelkaj specialaj reguloj 
tiuj vortoj estis tiel aliigitaj, ke oni ne 
rekonas ilin. Ekzemple :

pŭk « lingvo » (angle: speak) 
voi « mondo » (ang. : \vorld)

De tie venas ke vola-pŭk signifas « de- 
la-mondo lingvo ».

noi
bel 
lab 
ti u p 
tal 
dip

« scio »
« monto » 
« havo »
« bando » 
« tero »

(ang. :knowledge) 
(germ. : berg) 
(gemi. : haben 
france: troupe' 
france: terre)
internacie : diplomatie)« diplomatio »

Mi ne volas tedi la  legantojn per tro 
longaj detaloj, ĉar neniu en nuna tempo 
bezonas plene koni volapukon; sufiĉas 
ekkono. Mi do finas donante teksteton :

O fat obas, kei binol in suis, paisaludo- 
mOz nem ola ! KOmomOd monargŭn ola ! 
JenomOz vii olik, as in sui, i su tal ! 
Bodi obsik vŭdeliki givolOs obes adelo ! 
E pardolOs obes debis obsik, ŭs id obs 
aipardobs debeles obas. E no olus ninduko- 
lOs in tentadi ; sed aidalivolOs obis de bad. 
JenosOd.

ĉu  vi komprenis ? Estas tamen facile 
rekoni tie ĉi la konegatan pregon : « Patro 
nia kiu estas en la ĉieloj » !

Sroj Couturat kaj Lean en sia Histoire 
de la Langue universelle skribis pri tiu 
lingvo : « La manko de harmonio estas 
nenio kompare kun la vido stranga kaj
malagrabla de unu volapuka pago, kie ĉio
malkvietigas la okulon kaj la spiriton, kie 
nenio primemorigas la eŭropajn lingvojn 
nek helpas la memoron. Oni kredas havi 
negocon kun lingvo barbara, analogia je la 
meksika aŭ la malgaja lingvo. Tiu ĉi vido 
nur elmontras la mankon de internacieco 
de la konsistigaj elementoj de la lingvo. »

BIBLIOGRAFIO

Oni anoncas la baldaŭan publikigon do
Granda Vortaro Franco - Esperanta.

« Tiu klopodita laboro, diras la prospekto, 
estas farata Iau tute apartaj kondichoj, pro 
kiuj ĝi farigis verko vere fundamento por 
Esperanto. Efektive, ĝi estas redaktata kun
labore de malnovaj esperantistoj, kaj — kio 
estas pli grava — de diverslingvuloj.

» Lukse eldonata, laŭ granda formato, la 
nova vortaro enhavos e',irkai du mil pacojn 
da teksto dukolono kompostita. Por plifaci
ligi gian akiron por ĉiuj esperantistoj, ĝi 
eliros en kajeroj, kiuj estos senprokraste 
sendataj al la antaŭmendintoj.

» La autaŭmenda prezo estas 15 frankoj 
por ĉiu ekzemplero por ĉiuj personoj, kiuj 
alvenigos al ni sian mendon antaŭ la apero 
de la unua kajero.

» Oni sin turnu al Presa Esperantista 
Societo, 33, rue Lacepede, Paris. »

Nature tiu verkego ne taŭgos por komen
cantoj de lernado de Esperanto. Sed ni opinias 
ke ĝi estos bonega por la lingvo Zamenhofa. 
Tial ni rekomendas ĝin al niaj legantoj.

Himno al Zamenhof, poemo kaj muziko de 
R. D esh a v s , prezo I fr. Paris, Hachette.

(Vidu supre « Esperantista festo »)
*

* *

En songo, melodio. Poezio de II. Ucine. 
Traduko de D° Z a m en h of , muziko de L. Ricoin. 
Prezo O fr. 50.

Vendata ĉe S0 Rigoir, 20, rue des Ormcs, 
Charenton.

Tiu ĉi kompozicio estas disvendata por la 
blinduloj.

LIBREJO L. LAMIOT
CŬRET -  (P.-O.) — Franco

FonetiKO Litera, de M. V e r e m a  (elvendita). O 50 
Provo de Khemia nomaro de P. B e r t h e l o t . O 50

Tiuj 2 verkoj estas presitaj sen sursignoj.

LA SIGNO ESPERANTISTA
estas

L A  V E R D A  S T E L O
kaj

la  v e rd a  ste lo  estas la  S IG N O  « G A S S E  u

la plej bela, — malkara, —  simbolanta kaj 
sola vere disvatigita internacie rekonilo 

esperantista ; ne estante teksaĵa, ĝ i ne 
difektigas.

Pomalgrande I  ft*#, ĉe la ĉefaj Grupoj en la mondo; 
pogrande (rabato 20 «io por almenaŭ 12) ĉe :

8 ,# E m i l o  G n « a e

Strato Phaisbourg, Havro, Francigo.

STOPI LOJ EL KORKO

J .

C1ŜRET (P.-O.) Franco.

VORTARETO

ESPERANTO-ESPE RANTA

AV IZO  AL LEGANTO

Ni komencas hodiaŭ la publikigon de tiu unua provo de 
vortaro pure internacia.

Jam de longe tia verko estis postulata de la Esperantistaro 
kaj jam de longe ĝin komencis diversaj samideanoj. Efektive 
ĉar nia lingvo naskas la plej multon de siaj vortoj per logika 
devenigo el malmultaj simplaj radikoj, estas plej necesege 
ke la senco de tiuj ĉl estu akurate fiksita kaj ne lasata al la 
libera fantazio de ĉiu. Ni ne bezonas prezenti ĉi-tie la diver
sajn malbonojn kiujn manko de tia pralaboro alportis al nia 
afero : niaj revuoj estas plenaj je plendoj kaj riproĉoj je tiu 
temo. Ne nur ofte oni trovas tri, kvar formojn por unu senco, 
sed ofte ankaŭ unu radiko akceptas multajn sencojn malsi
milajn Iau la diversaj vortaroi. En la fundamenta universala 
vortaro eĉ, kelkfoje la tradukoj diverslingvaj diferencas, ĉar 
ofte estas neeble akurate transdoni en ia lingvo la sencon 
precizan de unu vorto de alia lingvo.

Por eviti tiun malfacilon ni kolektis ĉiujn formojn kaj 
sencojn kiuj Sajnis al ni rimarkindaj el la literaturo Esperan
tista, kaj ilin klasigis alfabete. El tiu vortamaso») ni tiras la 
jenan vortareton, konsistantan nur el la radikoj la plej 
naskemaj de nia lingvo, t.e. tiuj el kiuj devenas la plej 
multegon de niaj vortoj.

* *

Oni sendube rimarkos ke tle ĉi ne estas ĉiuj vortoj de 
VUniversala Vortaro kaj ke estas kelkaj radikoj kiujn oni ne 
trovas en tiu lasta. Sed, pri tiuj kiuj estas samtempe en 
ambaŭ verkoj, ni prekaŭ ĉiam prenis la sencon kaj formon 
donitan de D° Zamenhof, krom, kompreneble, kiam li uzas 
mem aliloke alian preferindan formon. Por la aliaj vortoj, ni 
kredis ke ni havis rajton elekti libere inter la formoj kaj 
sencoj proponitaj de diversaj autoroj.

Muttui plendos ke tiu vortaro estas iom'malplena. Ili ne 
miros plu kiam ili scios ke ni sisteme forjetis :

lo Vortojn pure naciajn kiel bardo, bekeŝo, abituriento

solicitoro, ke., kluj estas esperantaj nur okaze, ĉar ili ne
lada (vi

2° Vortojn plene internaciajn pri kies senco estas neniel

• 9 «f ,  ̂ ------- ^ — w J  -- 9 — ----- — — w

apartenas a! la mondo internacia (vidu Lingvo Internacia, 
1984, n0 9, M. Laignier, Pri advokatoI

dubeble kaj kiuj ne naskas devenajojn, tiel : lokomotivo 
3° Vortojn tre aparte teknikajn, por kiuj oni bezonus ega 

klarigo sen ĝusta rilato kun ilia graveco en komuna lingvo, 
tiel : kringo (kukarto), krisolo (fiziko), aŭ nomojn de tre
malultaj be atoj,- kiel «terfa».

ne povis kontentige precizigi, kaj flanke de'kiuj'ekzistas
loftajn vortojn kies sencon malgraŭ ĉiuj klopodoj ni 

H i i »  kontentige precizi 
samsencaj preferindaj radikoj.

5° Fine, ni lasis la landajn nomojn, pri kluj estis tiel 
disputate kaj kiujn nur la landanoj mem navas rajton fiksi. 

Tiel en nia vortareto restas nur la esenco de la lingvo,

Se ĝl estus perfekte farita, tia vortareto povus liberigi la 
esperantistojn de la neceseco, kaj ankaŭ de la danĝero de 
troplenaj vortaroj naciaj, kaj permesos al ili kontentigi sin 
per leksikonoj por lernantoj. Efektive, nia lingvo ne estas 
aro de kutimaj esprimoj kiujn oni devas ĉerpi el la aŭtoroj, 
sed de logikaj kombinajoj kiujn la uzado Instruas venigi de la 
praradikoj. Tiel, se ekzemple ni prenas pecon de franc-latina 
vortarego kaj ĝin tradukos lauvorte en esperanto, aŭ ni 
ricevos La Palis’ ajojn, aŭ malĝustajn tradukojn.

Anstataŭ tio, se la lernanto, ne paliĝante antaŭ vortarego 
ĉiutage kreskanta bone ellernas la justan prasencon de la 
radikoj, li scios baldaŭ mem formi ĉion, klon li bezonas kaj 
evitos erarojn de traduko kontraŭ kiuj la plej bona vortaro 
neniun sukcesos Simil.

tiujn vortojn kiujn bona esperantisto devas koni perfekte 
rilate la senco kaj la uzado.

*
* ¥

*
¥ *

Malfeliĉe, nia modesta provo estas ja malproksime de tiu 
dezirindaj©. Ni esperas, ke niaj legantoj ne rifuzos helpi nin 
per sia scienco kaj sperto, kaj ne ŝparos al ni Ia konsilojn 
por korekti la erarojn, plenigi la mankojn, efektivigi ĉiam

di
Pri la difino de la senco, ni penis doni al ĝi la pli grandan . -.. , ,,

amplekson, akordeblan kun la precizeco. Sed tio ne estis | P a 8imP*eco lvaJ P1' precizeco 
ĉiam facile Pri la verboj, nome, kio estis pli disputate ol ilia 
signifo ? En iu vortaro tiu verbo estas aktiva, en aliuneŭtra.
La uzado eĉ ne informas nin en tia okazo, ĉar tre ofte oni 
trovas akuzativon sen prepozicio post verbo neŭtra. Kiu,

P aul BERTHELOT.

diros al ni, ekzemple, ĉu timi estas aktiva aŭ ne 't (Vidu 
t.ingvo Internacia, jaroj 1903-1904, kritiko). En tiu ne baldaŭ 
finonta disputo ni ne volis preni partion. Ni nur faris la jenon 
por ne lasi la lernanton en dubo : kiam la formo participa 
pasiva (ATA) estas kutima ĉe bonaj aŭtoroj, ni markis per la 
cifero 2 ke la verbo akceptas la 2 formojn. En mala okazo ni 
metis la ciferon I. Kiam fine estis plene dube ni metis sim
plan signon ? en espero ke pli sperta solvos la demandon.

*
♦ *

Je ĉia gramatika vorto ni penis doni klarigon, ĉu pri ĝia
signifo, ĉu pri ĝia uzado. La sencon de la signifoj precipe ni 
provis difini precize laŭ la plej ĝenerala uzado.

Por mallongigi ni kunigis en unu sola artikolo radikojn, 
kelkfoje multajn, sed evidente rilatajn al la sama prasenco, 
kiel : federo, federacio, federala, federalismo, konfederi, ke.

Unuvorte nia regulo ĉefa estis ĉiam simpligi kaj precizigi.

Tabelo de Mallongigoj kaj Signoj

*
* *

- ripetas la radikon aŭ la k kaj.
vorton pri kiu oni parolas ke. kto. kaj ceteraj, kaj

- signifas : ekzemple tiel cetere.
i montras Santon desenco ktp. • kaj tiel plu.

aŭ disigas partojn de artikolo klomp : kompare
* signifas : vidu tiun vorton mb. malbona uzado

en alfabeta loko mez. mezuro.
adj. adjektivo milit. militarto.
adv. adverbo muz. muziko.
E. S. Esperanta Sintakso de 

P. Fruictier
prep. prepozicio.
t.e. tio estas.

iii. filozofio tooi teologio.
fin. linancarto v. vidu.
Se genero (de arboj, bestoj ke.) veg. vegetajo.
liem. Remio zool. zoologio.
ina. insekto ktp.

(daŭronta)
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QUESTI0N DE MOIS

Pour toutes les idĜes que la civilisation 
fait Ĝclore, ii faut des raots nouveaux. 
On en crĜe done tous les jours.

Des divers moyens employes pour s’en 
procurer, un  des plus simples est sans 
contredit d ’aller les cherche!- tout faits 
chez les voisins. E t ĉhacun sait si les 
langues modernes s ’en font faute. Je les 
en felicite du reste. Puisque les peuples 
ont une foule d ’idees et de choses com- 
m unes, ii est tout naturel que les mots, 
qui servent d ’6tiquettes & ces idees et ŭ 
ces choses, soient com m uns et interna- 
tionaux le plus possible.

Les mots d ’em prunt penĉtrent de tous 
cotĜs dans nos langues. Tous les idio- 
m es de la terre pour ainsi dire appor- 
tent leur contingent. Je ne vous citerai 
pas comme exemple une phrase d ’un 
livre de medecino ou d ’un  journal de 
sport, m ais je prendrai un  fait banal 
dans notre vie de chaque jour.

Im aginez que vous vous mettez & table. 
Je vais vous donne r lo r ig ine  des noms, 
des objets qui se presenteront.

Vous vous asseyez sur une chaise......
A ttention I chaise est un  m ot grec.

Votre potage est au vermicel le ? Je vous 
rappelle que oermicelle est un  m ot aussi 
italien que le macaroni.

Tapioca?... M o td ’une langue sauvage 
de l ’Am erique du Sud.

C ’est & l'a llem and que nous devons les 
nom s de salle & manger et de biĉre ; & 

1’espagnol, la salade; & 1’arabe les arti- 
chauts, les Ĝpinards, les abricots.

Naturellement les biftecksel les rosbifs 
sont d ’importation anglaise ; le rhum  

aussi, m ais on ne sait a ’oii les A ng la is , 
ces rouliers du monde, l ’ont rapportĜ 
chez eux dans la cale de leurs vaisseaux.

Prenez-vous une tranche de di ndon ? 
Dĉfiez-vous : je  vais vous faire un  cours 
d ’histoire gram m aticale. D inde  est une 
abreviation de poule d ’Inde. E t le mot 
/ndeestd ’origine sanscrite. Je suis meme 
s ŭ rq u 'i la  passĜ p a r la  Perse. LŭenefTet 
les sujets de Cyrus et de Darius lu i ont 
fait subir des changements de pronon
ciation trĉs visibles encore. Les Perses 

l ’ont fait connaitre aux Grecs d ’Asie 
M ineure leurs voisins et longtemps leurs 
sujets. P u is  le monde grec Ta commu- 
niquĜ au monde rom ain , qui nous le 
laissa dans son heritage...

M ais je m ’arrete, car je vois un  lec- 
teur mecontent froncer le sourcil et grom- 
meler dans sa moustache :

—  II m ’agace, ce p lum itifpedant. Q u ’il 
me parle d ’espĜranto ou qu ’U me flanque 
la paix I

—  Calmez-vous, lecteur benevole m ais 
pressa, je  n ’oublie pas resp iran te  et je 
m ’en occupe comme un  cultivateur 
pense & la future m oissonquand ii laboure 
son cham p.

Le vocabulaire de 1’espĜranto ressem- 
ble & celui de n ’importe quelle langue. 
C ’est un  habit d ’arlequin dont on se sert 
pour vĜtir ses p e n s a s . Vous y trouvez 
de to u t : du francais comme ĉeoalo, de 
1’angla is comme birdo, de 1’allemand 
comme hundo, du russe comme krom, 
de l’italien comme gentila « poli, » pas 
m al de grec, dans les mots scientifiques 
presque uniquem ent, et beaucoup, beau
coup de latin. Pour construire sa lan
gue sur le modale des langues vivantes, 
Zam enhof devait aller chercher ses 
matĜriaux dans tous les chantiers lin- 
guistiques de 1’Europe.

E t toutes les langues en sont lŭ, y
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compris le grec ancien et le latin. Son- • 
gez done qu ’au dire des gramm airiens 
modernes, meme le mot latin bos, d ’oŭ 
est venu le francais bceuf, n ’est pas 
originaire de 1’agresle Latium , et que, 
malgre notre connaissance bien impar- 
faite des idiomes de l ’antiquite, on a 
ĉcrit des livres entier s sur les mots 
sem itiques qui ont contam ine la langue 
d ’Aristophane et de P laton !

Si done le docteur Zamenhof, pĜre de 
1’esperanto, s’etait astreint & tirer ses 
mots ou ses racines d ’une langue unique, 
par exemple du francais, savez-vous 
quel plat ii nous aurait servi % Une 
sorte de salade russe, aussi composite 
etvmologiquement que peut 1’etre re s p i
ran te .

Done, mon Cher et patient lecteur, 
que les scrupules etymologiques rela- 
tifs au vocabulaire esperantin ne trou- 
blent pas la quietude de votre sommeil.

Rejouissez-vous plutot de le voir 
a insi constige . Vous savez qu ’on trouve 
dans 1’espĜranto : d ’abord une foule de 
mots internationaux connus de tous les 
EuropĜens — sauf des Hongrois, des 
A lbanais , des Turcs et des Lapons, —  
ensuite beaucoup de mots com m uns k 
plusieurs langues civilisees, —  en troi- 
sieme beu des mots empruntes les uns 
h cette langue-ci, les autres ix cette 
langue-lŭ, —  m ais nulle part vous ne 
d^couvrirez un  ami! terme qui V a  ii pas 
ete transporte, tout vif et palpitant, d ’un 
reservon* linguistique europeen. II en 
resulte tout bonnement cea , qui est ŭ 
considerer, c’est que pour les A l lemands, 
pour les Suedois, pour les Italiens, ete, 
comme pour les Francais, 1’esperanto a 
une physionom ie d ija  connue ; personne 
n ’est depavsĉ avec lui, et ii no fautque 

quelques neures pour entrer dans son 
in t im is . II n ’est pas, et ii ne peut pas 
itre  de langue p lus facile ŭ acquerir ([ue 
1’esperanto......

Je vois & votre m ine que vous n ’etes 
q u ’ĉi moitie convaincu, que dans les cir- 
convolutions de votre cerveau s’ebau- 
che une objection. Attendez, je vais au 
devant d ’elle. Vous voulez dire :

—  La  comparaison du vocabulaire 
francais et du vocabulaire esperantin 
m anque de justesse. J ’admets qu ’il y 
ait do tout en francais, m ais ?a a pris 
si b ien un  cachet francais qu ’on n ’y 
reconnait plus rien d ’etranger. Le m ot 
rhum  a bien pii venir des IndesOcciden- 
tales, & m oins que ce ne soit des Orien- 
tales : q u ’importe, pu isqu ’il est natura
lis^ francais depuis longtemps. 'fandis 
que votre bric-ŭ-brac desperante......

—  Je r iponds h votre objection.
Vous jugez du francais comme un

Francais qui sait le francais.... et de 
1’espĜranto comme quelqu’un  qui ne sait 
pas 1’espĜranto.

Prenons un exemple. Admettons 
ue vous ignoriez tout ŭ fait 1’allemand. 
ous lisez par hasard la phrase suivante, 

allemande m ais tr is  com prihensib le  
malgre cela : Cigarren d IO pfennig  
« cigarres ŭ IO pfennigs ». Vous allez. 
rire un bon coup, n ’est-ce pas ? Quel 
m ili-m elo  ! quel esperanto d ’allemand I 

Eh  bien I pour un  A llem and, Cigarren 
a IO pfennig  n ’a rien d ’itrange , puisque 
c’est cle l ’ailemand tout pur, et qu ’il ne 
s’avise pas, en le prononcan^ d ’entre- 
prendre desexplorationsitym ologiques.

A ins i pour un  esperantiste, les mots 
de 1’espĜranto n ’offrent rien, je ne dirai 
pas de ridicule, m ais de re m a rk ab le  
meme. Ce sont des mots esp irantins, el 
rien autre chose ; ii les a appris sans se 
soucier de leur origine et ii s ’en sert de 
la meme fagon.

Croyez-moi, ne faisons pas d ’itymo- 
logie quand nous exam inons une langue 
pour en appric ier la  valeur. Apprenons-

la, si nous cranroniTTrnr,
au grand jour de 1’impartialitĜ et en con
naissance de cause. C ’est si facile de se 
fam iliariser avec 1’esperanto ; c’est ime 
etude si rapide et en meme temps si peu 
ennuyeuse !

Commencez-en seulement l ’expe - 
rience. S ŭhel .

P O IG N E E  D E  N O U V E L L E S

D'apres la revue ['Esperantiste, ii existe en 
ce moment soixante-neuf groupes esperan- 
tistes francais aflllies a la Societa francaise 
pour la propagation pour 1’Esperanto.

*
* *

Un certain nombre cTautres groupes n*ont 
pas cra devoir s’allilier ^ cette sociĉte. Nous 
connaissons a present ceus d‘Auxerret 
d'Auxonne, de Brest, de Rennes SHI y ena 
d’autres, iis rendront service a Ia cause de 
lespĉranto en informant le publie de leur 
existence, du nombre et du noni de* leurs 
membres, ete.

Les groupes espdrantistes de Sens, Fontai- 
nebleau et Provins so sont reunis dimaticITe
28 rnai, a Bray-sur-Seine, pour y feter leurs 
premiers sucx;es dans la lutte pour le triom
phe de Esperanto. On trouvera le recit de 
cette Iĉte trĉs reussie dans la partie esperan- 
tine du journal.

Visites esperantistas. — Le vendredi 2 juin, 
le Groupe Ksperantiste de Paris a re^u la 
visite-deMiss Adela. Sbafer_ Le 9 juln le 
meme groupe avait le plaisir de recevoir 
MM. Kŭchler de Frankfurt et Kolowrat de 
Salnt-Pĉtersbourg. Une fois de plus, ces visi- 
tes ont prouve 1'identitĉ absolue de pronon
ciation de TEsperanto par des personnes de 
nationalitĉs dlfferentes.

Petite fĉte k Boulogne-sur-Mer. — A 1’occasion 
de Ia feto des fleurs de Boulogne, le lundi de 
Pentecote, le groupe local avait organike un 
chai* lleuri tros reussi representant la roule 
du Congrbs. Entre des lleurs et des palmiers 
f-e tenaient de charmants enfants, gargons et 
filles, costumes en des costumes representant 
les diverses nations. De grandes afiiches 
annoncent que a oni parolas en Esperanto » 
et 1’etoile verte dominan le tout.

Le jury a decernd le premier prix h co chai* 
origi nai.

Ĉinq espĉrantistes anglais et le prĉsident 
du Groupe de Paris assistaient a la fĉte, en 
tous points rĉussie.

A Hezitis, Ies I^spcrantistes travaillent 
sans relache ; iis vent commence!* prochai- 
nement un nouveau cours elementare.

Le Journal Officiel du IO juin enregistre la 
declaration du Groupe Esperantiste de Brest 
Siĉge socia!, 54, rue dJAiguii!on (Brest).

Le Petit Bourguignon (Dijon) du 14 juin a 
publie le rapport de M. Albin Rozet, depute, 
contre reaperanto. Trois jours aprĉs le raĉme 
journal contenait une refutation signde a Un 
esperantiste dijonnais ».

Auxonne. — M. Narat, le devouĉ propagan- 
diste de Bar-sur-Aube, est maintenant dans 
notre ville oŭ ii fait un cours desperante 
devant plus de 40 elĉves.

Divers articles sur TEsperanto dans :
Le Monileur de Bru.relles, 2 juin (sans 

signature).
Le Journal d'Amiens, 30 rnai (sans signa

ture) 5

Lyon Mondain, 3 juin (E. Trambouze).
Le MemoriaI de la Loire, de Saint-Etienne,

29 inai (sans signature).
Le Republica in, de Gunville, 31 inai (sans 

signature).
Le Briard, de Provins, 3 juin (un esperan

tiste briard).
La Loir» ^publicaine , de Saint-Etienne, 

31 rnai et 9 juin (Carlo Bourlet).
Le Cliasseur Frangaist de Saint-Etienne, 

ler juirf (Gli. Lambert).
Le Petit Nigois, de Nice, Gjuin(A. Monier).
Le Bourguignon, d ’Auxerre, 8 juin (sans 

signature).
onue, d’Auxerre,7 juin (sans signature).

La lievue Mondiale. IO rnai (Max Rebiere).
Le Courrier de Saumur, 9 juin (Ml,e II...)
Le Petit Monigasquet l i  juin (sans signa

ture).
Le Petit Bourguignon, du 14 juin.

Le journal Siglo futuro rle Madrid annonce
I ejno les esperantistes espagnols se proposent 

de traduire Don Quichotte en esperanto.

En Anglcterre, M. John Kent de Ilford 
repand avec succes Tesperanto parmi les 
socialistes anglais.

Qui voudra bien nous renseigner sur la 
diffusion de 1’esperanto parmi le monde socia
liste ? Nous savons qu’une fĉderation socia
liste de Paris a cree un cours desperante 
en 8 legons, mais nous n ’en savons pas 
davantage.

L’esp(§ranto sera bientĉt enseigne a 1’Eco/e 
vit&rinaire d'Al[ort\)ŭr M. Baron, professeur 
ŭ cette dede.

*
*  «

Le devou6 instituteur d’Arnay-sous-Vitteaux 
(Cote d’Or) reunit chez lui quelques-uns de ses 
anciens eleves pour leur apprendre respi
rante. Beaucoup dautres instituteurs colla-» 
borent ainsi modestement mais avec un zile 
inlassable a la diffusion de la langue interna
tionale. Leur dĉvouement k tous meriterait 
d etre publie au grand jour.

A Nancy, M. Thiaucourt, professeur a 
1’Universite de Nancy, a entrepris une sirie 
de conferences sur 1’espiranto faites dans le 
Grand amphithe.^tre de la Faculte des Lettres. 
Le Liberal de VEst Ies analyse chaque 
semaine. Ell^s le sont igalement dans la 
Chronique Esperantiste (en esperanto) de 
VEst sportif sous la signature : Ing.-Dro 
L. Pourcines.

*
» *

Samedi 28 mal, conference tres reussie par 
M. Mlchaux, A Rouen, dans la salle des Soci<5- 
t6s savanles. Sujet traita : L’esperanto et le 
Congres esperantiste de 1905.

Le Journal de Nĉrac a commenci 
publier un petit cours d'esperanto.

de

E
Le groupe do Valenciennes a vu avec regret 

, artir son dĉvoue fondateur et secretaire 
M. le sous-intendant militaire Bastien, envoye 
en garnison a Commercy. Si les Valencien- 
nols y perdont, 1’esperanto y gagnera vrai- 
semblabiement.et nous comptons bien appren
dre sans tarder la redditlon de Commercy k 
l’esp<5ranto : voila ddji l’ennemi dans la place I

UN CONGRES
DE TRO IS  M IL L E  M EM B RES

Lorsque Zamenhof decida que le congrĉs 
de Boulogne devait revĜtir la forme d une 
grande manifestation publique certifiant 
au monde la vitante de 1’esperanto et de 
1’esperantisme,unde mesamis, grand parti- 
san de la langue internationale, mais esprit 
un peu timore, fit en ma presence la 
grimace.

— Quelle imprudence ! dit-il ensuite. 
On va ramasser tout au plus deux ou 
trois cents membres. Vous les representez- 
vous reunis dans une grande ville pour y 
faire « de 1'epate » ! Les pauvre? gens 
seront noyes dans la foule ou indiferente 
ou amusee, qui les regardera comme des 
grevistes d’un genre particulier ou comme 
une section de I’Armee du Salut.

— Attendons ! attendons ! lui repon- 
dis-je.

Nous attendimes, chacun de notre cote...
L ’autre jour cet ami vint me voir. II etait 

triomphant, cette fois.
— Savez-vous, me dit-il de but en blanc? 

le congrĉs de Boulogne s’annonce comme 
un succĉs prodi gi eux. Plus de 172 groupes 
ou societes se feront representer. On a 
deja inscrit plus de 3.000 congressistes. 
Vous entendez bien, trois m ille ! II en 
vi e ndra de partout, de toute 1’Europe, du 
Canada, des Etats-Unis, du Mexique et 
meme de l’Amerique du Sud. L ’Angleterre 
a elle seule sera representi par plus de 
trois cents esperantistes appartenant ŭ

cl i ffe
I

I

vingt groupes differents.
—  Sans compter que 1’appui que le puis-
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sant Touring-Club de France a donne au 
congrfes...

— Ce sera un congrĉs monstre ! conti- 
nua-t-il sans m’ecouter. Trois mille person- 
nes, cest une force enorme ; ca impres
sion!^ Ies spectateurs, ca leur commimique 
le Msson de l’enthousiasine. Pendant huit 
jours ler- rues etonnees de Boulogne n’en- 
tendront que Esperanto prononce pai’ des 
gens venus des deux continents. Ce sera
merveilleux !

— Tout cela, je le sais, repris-je avec 
tranquillite. E t j ’en suis heureux. L ’espe- 
ranto s’affirmera k la face de 1’univers. 
Beaucoup pourront encore lui etre refrac- 
taires ; mais iis ne pourront plus le 
regarder avec ^difference ; de meme que 
s'ii s ne partagent pas Ies convictions de la 
faule des congressistes, iis lui accorderont 
le respect du a toutes Ies grandes et sincĉ- 
res manifestations.

—  Voulez-vous des detalis ? — E t ce 
disant, mon ami tirait de sa poche le 
numero du 3 juin du Lyon Mondain. — 
Ecoutez :

« Ce Congres commencera le 5 aoŭt et 
durera une huitaine de jours.

Les trois premiers jours seront consa- 
cres aux discussion, ies deux suivants a 
des fetes qui auront lieu au Theatre et au 
Casino.

Puis viendra une excursion generale en 
Angleterre oii des receptions trĉs cordiales 
seront faites par les groupes anglais de 
Folkestone, Douvres, et Deal. On rentrera 
en France par Calais oii le Groupe espe
rantiste prepare egalement une recepton.

D ’autres excursions esperantistes conse- 
cutives aŭ Congrĉs seront probablement 
organisees.

Deja, ii y en a deux en preparation, Tune 
a Londres, l’autre en Belgique, a Anvers^ 
Bruges, Bruxelles et Limige oii se tiendra, a 
cette epoque, l'Exposition internationale 
destinee ŭ celebre!1 le 75e anniversaire de 
1’independance belge.

Dans ce Congrfcs, on v prononcera des 
discours, on y elaborera des rapports, ii y 
aura des discussions, voire meme des 
auditions dramatiques ou musicales, exclu- 
sivement en esperanto.

Les Congressistes pourront ainsi nouer 
entre eux des relations de tout ordre, ami- 
cales, scientifiques, litteraires, commer- 
ciales, industrielles et mettre ŭ 1’essai la 
valeur pratique de cette belle langue, sous 
la direction de leur illustre maitre Zamen-

hof- • - *  vII y sera encore organise une li,xposition
esperantiste.

Elle renfermera non seulement de nom- 
breux ouvrages esperantistes etdesmilliers 
de correspondances esperantistes venues 
de tous les points du monde, mais encore 
une importante partie commerciale compo- 
see de catalogues, prospectus, circulaires, 
ete., rediges en esperanto. Elle fournira 
done aux adherents, presents ou non au 
Congres, un puissant moyen de diffusion 
commerciale ae leurs produits.

Le Congrĉs donnera ainsi en meme 
temps a ses membres, le moyen de prouve!- 
la remarquable souplesse de I esperanto et 
d ’etablir publiquement que le probleme 
d’une langue auxiliaire internationale est 
maintenant resolu, non seulement en theo
rie, mais encore en pratique.

Le succede ce Congrĉs peut done avoir 
,our le developpement de I esperanto 
'influence la plus considerado. »

— Ainsi soit-il ! dis-je pour terminer.

Kolo .

P

^abondance des matieres nous oblige i  
remcttre au prochain numero la suite du 
Rapport annuel de la Delegation.

C O R R E S P O N D A N C E

A M . Ch. Lambert.

Cher ami,

Votre journal est tros bien. Je lui predis un 
grand succes. li vieni a son heure, car ii est 
grand temps que nous sortions de nos « ron
detoj esperantistaj » pour attaquer le grand 
publie, par la presse..

Votre noni seul dailleurs est une garantie 
de sa prosperita future.

Tous ceux que, direclement ou indirecte- 
ment, vous avez atfcires k i Esperanto — et 
j ’ei} suis, puisque je suis une recrue de notre 
grand champion Meray que vous avez enrole 
— se souviennent que c est votre aventure 
avec le - Dr Krikortz qui a ĉtĜ le point de 
depart de cette belle campagne dijonnaise qui 
a oonquis la France, que c’est vous qui avez 
ecrit, en octobre 1900, le premier article sur 
1’Esperanto dans la « Revue du Touring-Club» 
qui nous a donn6 un si puissant coup d’epauie 
et aui depuis n a  ceŝsĉ do nous soutenir.

Marchons done k nouveau sous votre ĉten- 
dard !

Comme vous le ditos avec raison, votre 
journal ne fait pas double emploi avec les 
Revuos frangaises existantes. L 'Aulo et le 
Velo ont-ils jamais fait concurrence a la 
Revue du Touring-Club ?

Vendu dans les klosques, etale sur les 
tables des cafes, entre les mains des espĉran- 
tistes, Esperanto sera un puissant levier de 
propagande. Et sa manchette eestante atti- 
rera Ies regards et excitera les curiosita.

Imprime plus rapidement que nos Revues 
officielles, paraissant plus souvent, votre 
journal pourra etro tris utile aux groupes 
locaux pour leurs communiques et leurs 
convocations. Que d'argent nous dĉpensons 
en imprimis divers qui ne servent strictement

qu'a convoquer une assemblee ou annoncer 
un cours ! Grace1 k Esperanto nous pour- 
rons dorenavant [aire mieux ; et, sans qu’il 
nous en colile plus, au contrade, ii nous sera 
possible de communiquer avec nos membres 
tout en leur apportunt la bonne manno de 
propagande.

Nous tous qui travailions k la cause com
mune, savona combien ii est diiliciie de faire 
abonner nos « kungrupanoj » k uno Revue. 
Bortir 3, 4 ou 5 franca de son gousset est 
toute une aflaire ! Et cependant le journal 
est nectssaire pour interossei- ies nouveaux 
venus et pour maintenir en haleine les 
anciens. Le votre qui se vendra probable
ment beaucoup plus au numero qu’a l abon- 
nement, nous apporte la solution de ce 
probleme diiliciie. Que chaque secretaire de
groupe vous achĉte un Stock de numeros ; 
qu’& chaque reunion, k chaque oours ii fasse 
ie camelot et vende son Esperanto, et ie 
tour est joue. Quel est 1'Esperantiste, quel 
est Telĉve en Esperanto, quel est meme I ami 
que Ton veut convaincre qui ne trouvera pas 
2 sous dans sa poche pour acheter son jour
nal ?

Mais ii y a mieux.
Esperaiito peut etre non seulement un 

organe de propagande et dinformations, ii 
pout encore servir a 1’enseignement.

Je m'explique.
Vous n avez pas, avec raison, iixŝ la pĉrio- 

dicite de votre journal. II paraitra lorsque le 
besoin s'en fera sentir. En ete, pendant les 
grandes chaleurs, les periodes d’examens et 
les vacances, la propagande sommeiile Espe
ranto sommeillera aussi et ne paraitra que 
tous Ies 15 jours ou tous les mois. Mais en 
hiver, d octobre k Faques, ilorsque les confe- 
rences se multiplient, lorscĵue les cours fonc- 
tionnent, Esperanto pourrait paraitre une 
ou deux fois par semaine. Mettons une fois. 
Cest alois qu’il devient utile. Les bons livres 
d'Esperanto certes ne manquent pas ; iis ont 
pousse comme les champignon aprĉs une 
pluie bienfaisante. Nos proiesseurs n ont que 
i embarras du choix ; et cependant nous 
savons tous que, malgre tout, ii est bien 
diiliciie dlnteresser son publie en variani les 
exercices, en lui offrant de l imprĉvu, du nou
veau. Ne rendriez-vous pas service a vos 
collegues en publiant, par exemple a partii* 
de la mi-octobre, dans chaque numero, une 
petite legon d’Esperanlo ou plus simplement 
un petit exercice bien choisi ? «A chaque 
legon le professeur vendrait a chaque ĜlĜve 
un numero du journal qui contiendrait un 
exercice qu’on traiterait en supplement ; et 
par une sĉrie (lexercices graduas allant du 
simple au diiliciie, on soutiendrait 1'attention 
des eleves d’octobre k Pŭques, sans defaii- 
lances.

J ’ai, a ce sujet, en reserve, une ancienne 
collection d exercices du maitre Zamenhof, 
peu connue, et qui ferait merveillc. Vous 
vous chargeriez du reste ; et d ailleurs je suis 
certain qu’on vous aiderait volontiers de tous 
cotes.

Les bons Esperantistes ne manquent pas, 
heureusement, en France, en 13elgique et en 
Suisse. Je les convie a une collaboration fruc- 
tueuse non pour eux, mais pour la cause ; et 
je suis certain que mon appel k leur devoue- 
ment ne restera pas sans echo.

L’union fait la force — soyons unis I
Bien votre,

Ca r l o  BOURLET.

Les compliments dont m’accable mon ami 
M. Bourlet me rendent confus. Neanmoins je 
suis heureux de sa lettre k cause du bien 
qu’il dit (^Esperanto. Je dois dire en outre 
que relativement a la frequence du journal et 
k ia publication d’exercices, M. Berthelot — 
le vrai fondateur desperante — et moi, nous 
sommes en pleine communion d’idees avec 
lui.

Ch . L a m b ert .

LECTEU E. —  Si la cause de TEs- 

paranto te paralt d igne de quelque 

intĉret, au lieu de jeter ou dechirer ce 

journa l quand tu l ’auras lu , donne-le.

TRA LA MONDO »

La multiplicite et la rapidita des movens 
d ’information et de communication dont 
nous disposons, et qui, precisement, ren
dent de plus en plus necessaire le besoin 
d’un mstrument de relations internationa- 
les, a complfetement transforme revues et
raagazines.

Aux antiques recueils de contes et d’his- 
toires se sont substituees des revues plus 
vivantes tenant le lecteur au courant de ce 
qui se passe en tous les points de son pavs 
et meme du monde entier. Mais bientot cela 
ne lui a plus suffi. II a voulu voir ce qu’on 
lui decrivait. E t c’est ainsi que s’est peu a 
peu cree le reportage pho«ographique, qui 
compte ses heros et ses martyrs.

La presse esperantiste a ses revues spe- 
ciales de propagande nationale; elle dispose 
de quelques revues internationales. II lui
manquait une revue illustre .

Cette lacune, « Tra la Mondo a va la 
combler. Et. grace ŭ I etendue des relations 
nue permet 1’Esperanto, grace ŭ la ferveur 
de nombre de ses adeptes, ii est permis 
d’esperer que la nouvelle revue remphra 
trĉs heureusement le role difficile qu’elle 
s’est assigne. Voici dailleurs le plan general 
de la revue :

ActualiUs et Echos de partout, Chroni- 
que esperantiste, Varidtes, Vie artistiche 
et litteraire, Sciences diverses, Commerce 
et Industrie, Armee et Marine, Theatre, 
Sports, Page feminine ou enfantine, Feuil
leton, Mĉlanges |jeux, amusements....)

Ce sera done une revue bien vivante, 
d’actualite, s’efforgant d’interesser toutes

les categories de lecteurs, y compris les 
femmes et les enfants, un peu laisses de 
cote jusqu’ici.

Dire que le redacteur en chef est Mon- 
sieur Auguste Montrosier qui, par 1’acti- 
vite qu’il a su donner a la propagande en 
Algeria, sest imposti a 1’attention du 
monde esperantiste tout entier, nous dis
penso d’ajouter que le plan sera certaine- 
ment suivi. Dĉs maintenant la collaboration 
des personnalites les plus en vue du monde 
esperantiste est acquise 4 « Tra la Mondo » 
qui paraitra pour le Congrĉs de Boulogne- 
sur-Mer.

De nombreux concours avec prix seront 
offerts aux abonnes et lecteurs, et d ’impor- 
tants avantages acquis aux propagandistes 
de la revue.

Tous Ies esperantistes sont d ’ailleurs 
interesses k son succĉs, car elle leur four
nira un M gant instrument de propagande. 
Les abonnes seront particuliĉrement favo- 
rises. Un premier concours donnant droit a 
un prix de 85 francs au m in im um , d o n t  

50 f r a n c s  e n  ESPECES est ouvert dans le 
premier numero.

Malgre tous ces avantages, la revue ne 
coli tera aue 7 francs en France et 7fr. 50 
hora de I' rance.

Trĉs souvent, on neglige les revues nais- 
santes a leur debut, et ii faut ensuite 
completer ses collections, si possible, en 
payant tres Cher des numeros qui font
prime.

Nous engageons vivement nos lecteurs a 
s’assurer du premier numero en envoyant 
sans tarder la sommo de O fr. 60 en timbres- 
poste « & 1’administrateurde Tra la Mondo, 
Boulevard des 2 Gares, n° 15, Meudon 
(S. et O). —  France. »

Ecrire tr6s lisiblement nom et adresse.

E SP E R A N T O  est en vente 

dans toutes les G-A&ES.

POUR APPRENDRE ['ESPERANTO

Cours Pratique d'Esp6ranto
Pai* Ch Lam bert  

professeur k la Faculte des Lettres

de 1’Universite de Dijon.

P R IX  : O fr. 75

S’adresser au Chasseur Francais, a Saint- 
Etienne (Loire).

R E V U E S

On emploiera Tune des methodes cl-dessous 
ui, trĉs diverses, s’adaptent parfaitement aux 
ifferents degr^s de cu lture  des ĉtudiants.
Les jeunes gens frais em oulus des cours 

secondaires em plo ieront avecp ro f it le  m anuel 
Carl, les primaires au  contraire auron t plus de 
facible avec les livres de MM. Lambert ou 

l>e liK H y* Les personnes que n feffraye pas un 
travail assidu et m ethod ique utiliseront avec 
fruita Ies trois volumes Grammaire, Commen
taire et I hemes de M . d e l t e a u f r o n t .  Enfin  
Ies gens pressus em porteront en w agon  ou en 
bateau la petite brochure Esperanto et pour
ront arrlver avec elle seule k une connais
sance tres suffisante de la  langue.

{S'adresser au bureau du journal)

^Esperanto en IO legons, par Tli. Ca r t , et 
M. PaGNIER. —  Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. de B e a u fro n t .  — Prix : 

i  fr. 50.
Thames (1’application, Lexicologiet Syntaxe> 

F o rm a tio n  des m ots de VEsperanto  (avec le 
vocabulaire des mots employ6s), par L. de 
B e a u fro n t .  —  Prix : 2 francs.

Commentaire sur la Grammaire Esperanto, par 
L. de B kaufront . Prix : 2 francs.

Vocabulaire Frangais-Esperanto, et Esperanto- 
Fran?ais, par Th. Ca r t , M erckens  et P. Be r 
thelot . —  Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Frangais-Esperanto, par L. de 
B e a u fro n t .  —  Prix : i  fr. 50.

Dictionnaire Frangais-Esperanto, par L. de  
Bea u fro n t .—  I Paraitra dans le cours de 1005.)

Cour3 ^mentaire desperante, par M. D e l ig n y . 
—  Prix : O fr. 60.

Esperanto, petit m anue l en neuf legons avec

Setit vocabulaire. —  P r ix : O fr. IO, franco
) centimes.
Lettres commerciale3, avec vocabula ire com- 

mercial en 4 langues, par Ch. L a m rert  et 
p . Be r t h e l o t . — P r ix : O fr. 50.

Pour tous r enseli) nements) s’adresser 
aux secrĉtaires des groupes esperantistes 
locaux dont les noms suivent:

FRANCE (suite)

Auzonne. — M. Narat, 75, Orande Hue. 
Beaune. — M. J. Cyrot, 13, rue Thion*. 
Besancon. — M A. Courtet, profr au Lycde. 
Bordeaux. — M. Bienio, Go, cours Gambetta, 

a Talence (Gironde).
Boulogne-sur-Mer. — M. Dcrveaux, 73, rue 

Porte-Gayole.
Bourg. — M Evrot, censeur au Lycee. 
Bourges. — M. Esselin, 4, rue des Armuriers. 
Brest. — M. Gautrot, profr au Lycee.
Calais. — M. Albert Carpente, 94, boulevard 

Jacquard.
Ceret — M. E Agramon.
Chaion-sur-Saone. — M. Georges Lemoine, 

35, rue Fructidor.
Charenton (canton de). — M. L. Rigolr, 

20, rue des Ormes.
Chateau-Thierry. — M. Defer, 77, rue dos

Filoirs.
Chaumont. — M. P. Champion, profr au

Lycĉe. ^ r
Clermont-Ferrand. — M. A. Bouy, 5, rue Saint-

Genos.
Cochinchine. — M. Venturi, profr a Saigon. 
Dijon. — M. A. Julien, 6, place Saint-Etienne. 
Elbeuf. — M. Maurice Lefevre, IO, rue do

la Barriere.
Epinal. — M. E.-V. Leclerc, IO, q. des Bons-

Enfants.
Eu. — M. Paul Dessaux, 6 , rue d'Egypte. 
Fontainebleau. — M. E. Guerin, 22, rue de la

Cloche.
Gap. — M. Disdier, 33, Boulev. de la Liberta. 
Giadinh (Cochinchine). — M. CarriĜre, direc- 

teu r de 1’Ecole Normalo.
Grenoble. — M. Aymonier, profr au Lycee. 
Guinee Francaise. — M. Max-L. Blondeel, k 

Conakry.
.La Rochelle. — M. A. Besnard, 9 ter, rue

Amelot.
Le Havre. — M. Legoffre, 14, rue Regnard. 
Lille. — M. Rene Paillot, 59, rue Gauthier- 

de-Chatillon.
Bassin minier de Longwy. — M. Marcel Finot, 

professeur au College.
Loudun. — M. Rimbert, agent-voyer.
Lyon. — M. OlTret, 53, chemin des Plns. 
Macon. — M. Cabeza, negociant en vins. 
Marseille.— M. Deletraz, professeur, 104, rue 

du Dragon. ^  .
Montpellier. — M. Paul Tabusse, 7, rue Jules 

Latreilhe.
Nancy. — M. Maresquelle, profr au Lyc6e, 

8, quai Choiseul.
Nantes. — M. Redoulez. passage Bon- 

namen, 14.
Narbonne.— MM. Bourjade,& Fleury ̂ Aude) ; 

et Guiraud, rueCharras, Narbonne.
Nice. — M. P. Nicot de Villemain, 8, avenue 

Massena ; bibliothdgue Esperantiste k la 
Libr. Nouvelle, avenue Felix-Faure.

Paris. — M. C. Bourlet, O . profr a 1’Eeole 
des Beaux-Arts et au Lyc6e Saint-Louis, 
22, av. de 1’Observatolre, et M. Chaussegros, 
3, pi. Jussleu.

Peronne. — M. E. Leroy, professeur au 
Collage.

P erp ignan . —  M . J .  B a r o n ,  ekcsio P « u N B e r t .

Provins. — M. H. Cognie, professeur au 
College.

Reims. — MM. F. Morot, 2, rue Ponsardin, 
et Bertrand, IO, rue Mennesson-Tonnelior.

Rennes. — M. Beck, prof** au Lyc^e.
Roanne. — M. Joannes Grenier, 19 rue des 

Aaueducs.
Roubaix. — M. Ch. Lamfere, 46, rue Saint- 

Amand.

?0Untnn^HM' A\?e,het> 10- rue de 1’Ouest. 
Saint-Claude. — M. David, 36, faub. Marcel.

(A suivrej.
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Catalogue franco. —  Oni korespondas Esperante.

Le Gerant : Paul Be r t h e lo t .
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^E SP E R A N T IST E

Revue Meosuelle en Francais 
et en Esperanto.

Abonnement : 3 fr. 50 par an.

14, rue  d u  G r ii, L O U V IE R S  (E u re ) F ran ce .
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SVISA E SP E R O
Revue Mensuelle en Francais, Allemand

et Esperanto.

Abonnement : 2 fr. 50 par an.

S° Th. R E N A R D , 6, r u e  d u  Vieux-Collfeae
G E N E V E  (Su isse).

Revue mensuelle en F ranca is , F lam and  e l Esperanto.

co A bonn em ent  : 3 francs pa r  a n .


